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Leefbaarheidsoverleg GWL-terrein
7 juni 2018
19.30

Aanwezig
:
Marjo Kroese (voorzitter), Hassan Ziani (buurtbeheer), Hans Bax (bestuur), Jan ’t Hart,
Corine Marseille, Maryn Schut, Fabian Zuiderwijk,
Afmeldingen: Saida el Mhassani (gebiedsmakelaar), Mieke ter Wolde (Rochdale), Juul Backerra (bestuur), Mary
Benjamins (blok 4), Tilly Sloog (Aty doet de koffie), (Tim v.d. Velde politie)
Verslag: Edith Andriesse (verslag)

1.

Voorstellenronde

2.

Actielijst schouw en aanvullingen onderhoud

Aangezien Saida en Juul er niet zijn wordt dit punt naar volgende keer verschoven.
Het bestuur zal erop toezien dat de punten afgehandeld worden.
-

Hassan meldt dat er voor sommige zaken dit jaar geen geld is, zoals
nieuwe prullenbakken en vervangende tegels.

-

De prullenbakken bij 2 C en bij de tramhalte worden slecht geleegd. Het
lijkt ervan afhankelijk of Nasser aanwezig is of het gebeurt. (En
natuurlijk of er festivals zijn in het park).

-

Als bewoners zelf vuil oprapen weten ze soms niet waar ze het moeten
laten. Sommigen nemen het dan maar mee naar huis. Als de
prullenbakken vol zijn is het voor bewoners niet erg aanlokkelijk om
zwerfvuil te rapen.

-

Ook vegen zou vaker moeten volgens Maryn. Pluizen en bladeren die
uit bomen komen blijven liggen.

-

Het Magazijn signaleert dat de ondergrondse vuilcontainers van de
Haarlemmerweg nogal vaak vol zijn. Die aan de Waterpoortweg worden
juist heel vaak geleegd. Dat lijkt onzin. Corine vraagt zich af waarom er
geen chip in kan zoals bij veel andere gemeenten en dat ze geleegd
worden als ze bijna vol zijn.

-

Corine vindt dat het legen van de containers soms wel erg vroeg
gebeurt.

-

Opvallend: Als er Lebo is geweest of een schouw wordt er tijdelijk goed
schoongemaakt. Het zou fijn zijn als dat bestendigt.

-

Brommeroverlast: Het is momenteel zeer erg in zuid-GWL. In noord lijkt
het sinds de herprofilering van de Van Hallstraat beter te gaan
aangezien een opgang daar is aangepast. Er moet vaker gehandhaafd
worden op alternatieve tijden! Veel overlast bijvoorbeeld in begin van de
avond en in het weekend.
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Buurtbudget

Er is een bijlage bij de agenda over de verdeling van de gelden; er is één potje
via Combiwell van € 2.350 voor buurtinitiatieven en één potje van het stadsdeel
waar we dit jaar € 9.000 van hopen te krijgen, vooral bedoeld voor kleine groene
initiatieven en extra groenonderhoud door een hovenier (naast het onderhoud
door het stadsdeel en het schoffelen door bewoners zelf).
4.

Schoffelen

Op de schoffelochtenden komen maar heel weinig mensen.
Fabian stelt voor om de oproepen hiervoor in de portieken te hangen. Dit gaat het
bestuur oppakken en Hassan zal oproepen ophangen.
N.B. Bij de klussendagen komen altijd wel veel mensen. PS. Een paar mensen
die altijd intensief meewerkten zijn ziek of overleden. Er is aanwas nodig van
jongere mensen.
5.

Feest/jubileum

Aangezien het jammer lijkt als er geen feest zou komen heeft Jan aan
Gultekin Gulcur (2C) gevraagd of hij de kar zal gaan trekken.
Zaterdag 7 juli eindigt het voetbaltoernooi.
Een vergunning aanvragen zou officieel wel nodig zijn maar duurt twee maanden
en is dus te laat. Je kan ook een melding doen dan hoef je geen vergunning aan
te vragen. Dan is er toestemming voor feest tot 100 mensen.
Budget: € 300,--. (Voor het eten wordt door deelnemers betaald).
Aangezien er ook al een hoogstamfruitbomenappeltaartjubileum is, is er ook een
suggestie om deze twee feesten aan elkaar te koppelen. Immers daar is al
budget voor uitgetrokken.
Na een mening-peiling is de conclusie dat 7 juli de feestdatum wordt, aansluitend
aan de finale van het voetbaltoernooi. Het jubileum van de fruitbomen vieren we
in het najaar. Hoe precies is vooral aan Michel Floris. We overleggen met hem.
6.

Zonnepanelen

Het idee is om een coöperatie op te richten en zo veel mogelijk daken te beleggen
met panelen. En liefst in combinatie met groene daken; Jan meent dat dit veel voordelen heeft:
financieel, beter voor je dak, ecologisch een enorme boost. Er is voor zonnepanelen dan een
terugverdientijd van vijf jaar. Jan heeft hier een informatiebrief over geschreven die deze week wordt
verstuurd. Het haalbaarheidsonderzoek is in gang gezet.

Fabian Zuiderwijk van blok 2 B meldt dat er al een groen dak is. Hun
bedenking is dat hun dak heel kwetsbaar is, ze hebben veel lekkages gehad.
Dat komt overigens niet door het groene dak.
Veel andere blokken hebben daar ook last van gehad. Jan verwacht veel van dit
soort vragen, de daken zijn een gevoelig punt. Volgens de experts leveren
zonnepanelen en groene daken geen enkel probleem op, integendeel zelfs. Elk
dak krijgt zijn eigen schouw.
Er komt een speciale avond op 9 juli over de groene daken en zonnepanelen.
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Snoeien wilde wingerd/blauwe regens
De koepelvereniging heeft op de vorige ALV geopperd of collectief snoeien
van alle muurbegroeiing handig en aantrekkelijk zou zijn. Afgelopen week
heeft Jan ‘t Hart een oproep gedaan bij de VVE’s om een collectieve
snoeibeurt te organiseren. Blok 14,16, 17, 11 hadden al 13 toegezegd. 4
en 6 hebben zich ook aangesloten. 12 wil niet meedoen want zegt het zelf
bij te houden. 2A heeft nog niet gereageerd. 2B zou het fijn vinden als 2 A
de wingerd in toom houdt voor het hun kant op komt.
Er zouden ook nog wat privébomen in dezelfde planning meegenomen
kunnen worden. (De hovenier uiteraard betaald door de eigenaren van de
desbetreffende tuinen, maar aangezien de hoogwerker er dan toch is,
scheelt dat kosten.)

8.

Heggen snoeien

Er zijn nog palen van de hekken op plekken die bij de volgende heggensnoeibeurt
weg zouden moeten voor de volgende snoeibeurt. Die zal eind juni zijn.
We moeten zelf een snoeiplan inleveren. Dit zou Juul met de vervanger
van Theo bij het stadsdeel moeten opnemen. Het zou handig zijn als ze
eerst even contact opneemt met Corine.
9.

Programmaraad
Verder geen nieuws.

10.

Voetbaltoernooi

Posters zijn opgehangen. Er heeft zich tot nu toe nog maar 1 team aangemeld. Maar
Jan heeft er vertrouwen in dat er genoeg teams komen.
Marjo suggereert om meer te flyeren, ook bij de speeltuin en de naschoolse opvang.
Hassan neemt dit op zich.
11.

Rondvraag
- De bakken tegenover blok 1 zijn 25 mei beplant met bamboe. De dag
erna zijn ze feestelijk begroet. Men is tevreden. Het zouden er op den
duur meer mogen zijn. Het was wel heel veel werk om ze aan te leggen
meldt Corine.
- De kersenbomen bij de nieuwe speeltuin nemen veel licht weg volgens
Maryn. Ze vraagt zich af of er gesnoeid kan worden.
- Fabian wil graag het buurtbeheerhuisje gebruiken als thuiswerkplek
voor GWL-bewoners. Dit plan gaat verder uitgewerkt worden.
- Edith vestigt nog een keer de aandacht op de tentoonstelling Gastvrij
1051 in de bib (tot eind juli).

Einde bijeenkomst: 20.20
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- Planning
7 juli
9 juli
20 september
22 november
29 november

Feest
Avond over zonnepanelen en groene daken; tijd en locatie volgt
LEBO
19.30
LEBO
19.30
ALV
20.00
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Actielijst/Aandachtspuntenlijst N.B. dit zijn punten van vorige LEBO, actiepunten schouw hierboven
Onderwerp
Actie
Door
Datum
uitvoering
1. Verfvlek
Wanneer wordt dat deel
Marjo/Saida
zsm
bestraat?
2. Bodemonderzoek Rapporten close readen en
Hans
tzt
communiceren
3. Licht gracht
Timer aanschaffen en installeren Hassan
zsm
4.

Waterstofzuiger

Aanschaffen

Hans/Hassan

5.

w.c.’s

Elsbeth/Hassan

6.

Fontein

7.

Brommertegels

Contact houden over Gustavberg
onderdelen
Onderzoeken wie onderhoud
doet
De kapotte vervangen

Bestuur/Saida/Hassan

zsm

8.

Schoffelen

Jacqueline/Marjo/Hassan

zsm

9.

Feest

Schema maken en in portieken
hangen
Financiën bespreken

Hans/Jan

Zsm

Banken en tenten en
geluidsinstallatie reserveren
Checken bij Michel hoe het er
voor staat
Na offerte ook doorgeven aan
mogelijke belangstellig voor
privétuinen
Heghoogtes vaststellen en
communiceren
Meer flyeren

Hassan

10. Feest
11. Appeltaartfeest
12. Snoeien wingerd
e.d.
13. Snoeien heggen
14. Voetbaltoernooi

Saida

Zsm
tzt
Tzt

Voor 7 juli

Marjo

zsm

Jan

zsm

Juul met vervanger Theo in
overleg met Corine
Hassan

Voor eind
juni
zsm

